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• SuperGreens

PROSTE. CZVSTE. ODZYWCZE.

W dzisiejszym petnym pospiechu 
swiecie, tatwo zapomniec o spozywaniu 
odpowiedniej ilosci zieleniny i warzyw, 
kt6re zapewniajc:1 wtasciwy zestaw 
witamin, minerat6w, btonnika, biatka 
i innych sktadnik6w niezb�dnych, 
aby czuc si� doskonale kazdego dnia. 

Kannaway SuperGreens zostat 
opracowany na bazie ponad 40 
roslinnych sktadnik6w odzywczych, 
aby zagwarantowac Ci zdrowc:1 porcj� 
warzyw kazdego dnia. Ta jedyna 
w swoim rodzaju mieszanka zawiera 
biatko konopne i naszc:1 wtasnc:1 
mieszank� zi6t Bi-Bong®. 

• Power Protein

WYSOKIEJ JAKOSCI BIAl:..KO

Wprowadzenie do Twojej diety wysokiej
jakosci biatka staje si� niezwykle
proste dzi�ki Kannaway Power Protein. 
Biatko przyczynia si� do do przyrostu 
oraz utrzymania masy mi�sniowej.

Znalezienie r6wnowagi mi�dzy 
zdrowym odzywianiem 
a przyjemnoscic:1 moze bye trudne -
dlatego wtasnie stworzylismy ten 
pyszny koktajl z biatkiem 
serwatkowym, biatkiem konopnym 
oraz naszc:1 zastrzezonc:1 mieszankc:1 
zi6+ Bi-Bong®, aby pom6c Ci 
osic:1gnc:1c Twoje cele. 
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• Humulus

INNOWACYJNY PRODUKT CBD
NIEZAWIERAJ}\CY KONOPI

Olej Premium Humulus to nowy,
niezwykty produkt wykorzystujc:1cy
ekstrakt z chmielu. Opracowany
z zastosowaniem lmmuneAG'",
pierwszego na swiecie niekonopnego
zr6dta CBD. Olej Premium Humulus
to skuteczny, silnie dziatajc:1cy produkt,
sprawiajc:1cy, ze dost�p do CBD staje
si� tatwiejszy niz kiedykolwiek.

Produkty Kannaway przeznaczone 
Sq do codziennego stosowania 

przez calq rodzin,:. 
l:.qCZq w sobie czysty olej konopny CBD 

z innymi, calkowicie naturalnymi skladnikami. 

Wykorzystujemy konopie z europejskich 
upraw, bez zastosowania GMO, pestycyd6w, 

herbicyd6w i nawoz6w sztucznych. 

Nasze wyjqtkowe produkty 
dystrybuowane Sq wylqcznie przez 

Brand Ambasador6w Kannaway. 
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All Natural 

Naszc1 misjq jest bycie czolowym, 
swiatowym dostawcc1 fitokannabinoid6w. 
Pomagamy ludziom iyc lepiej i zdrowiej, 

tworzc1c jednoczesnie bardziej 

zr6wnowaiony i stabilny swiat. 
BALAZS SUTTA

suttabalazs@gmail.com

Telefon: +36 20 9 464 156

Web: www.cbdoil-shop.com



■ Salve

PIEL�GNACJA SUCHEJ, 
SZORSTKIEJ I ZNISZCZONEJ SKORY 

Niezaleznie od tego, czy prowadzisz aktywny styl zycia, 
czy tez chcesz miec zdrowszq i m+odziej wyglqdajqcq 
sk6rE;, Masc Kannaway Salve jest doktadnie tym, czego 
potrzebujesz. Ta rewolucyjna kompozycja, zawierajqca 
wyjqtkowq zio+owq recepturE;, dzia+a synergicznie z olejem 
konopnym CBD, przynoszqc optymalne efekty. 
Salve zosta+a opracowana do pielE;gnacji wszystkich 
rodzaj6w sk6ry, aby jq odzywiac i nawilzac. 

Miejscowe stosowanie CBD oraz innych unikatowych 
sktadnik6w roslinnych, zapewnia skoncentrowane 
korzysci doktadnie w miejscu zastosowania. 

Nie zawiera paraben6w, siarczan6w, sztucznych 
barwnik6w ani syntetycznych substancji zapachowych. 

■ Essential Oils

OPRACOWANE Z FORMUb\ Bl-BONG® 
ORAZ TERPENAMI BY WSPOMAGAC 
CIAl.O I UMYSl. 

Olejki Eteryczne Kannaway to kompozycja olej6w 
roslinnych, ziotowych mieszanek Bi-Bong® oraz 
naturalnych terpen6w, kt6ra przynosi niezwykte korzysci 
aromaterapeutyczne dla Twojego ciata i umystu. 
Doswiadczaj gtE;bokiego relaksu, zwiE;kszonej energii 
i wspaniatego samopoczucia z Olejkami Eterycznymi 
Kannaway.Bi-Bong@ 

TRANQUILITY doznaj wyjqtkowego ukojenia. 

IMMUNITY chron sw6j organizm kazdego dnia. 

ENERGY zapewnij sobie doskonatq kondycjE; na caty dzien. 
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■ HempVAP

NATURALNA ALTERNATYWA 

HempVAP"" przedstawia pierwszy i jedyny w swoim 
rodzaju waporyzator z olejem konopnym CBD. 
W przeciwienstwie do innych dostE;pnych na rynku, nasz 
designerski HempVAP"" nie wykorzystuje nikotyny. 
Nie zawiera THC, dlatego nie powoduje uczucia totalnego 
odprE;zenia czy ,,odlotu". Zamiast tego, z kazdym 
aromatycznym zaciqgniE;ciem siE;, Tw6j organizm 
otrzymuje szybko dziatajqcy olej CBD. 

HempVAP® to stylowa i naturalna alternatywa dla palenia, 
dostE;pna o smaku cytrusowym (100 mg) oraz 
eukaliptusowym (300 mg)I 
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■ Pure Gold

NAJWYZSZEJ JAKOSCI OLEJ KONOPNY 
0 PEl.NYM SPEKTRUM DZIAl.ANIA 

Olej Konopny Pure Gold Kannaway to poddany 
dekarboksylacji, filtrowany olej spozywczy z CBD o pe+nym 
spektrum dziatania. Pure Gold oferuje naszym Klientom 
najwyzszej jakosci, czysty olej konopny, zawierajqcy 
odpowiedniq porcjE; kannabinoid6w na kazdy dzien. 
To jeden z kluczowych produkt6w odzywczych, kt6ry 
moze znaczqco wptynqc na prawidtowe funkcjonowanie 
uktadu endokannabinoidowego w naszym organizmie. 

Pozyskujqc olej z dojrzatych todyg konopi, wykorzystujemy 
nasze zastrzezone metody ekstrakcji. Aby zapewnic 
najwyzszq jakosc naszych produkt6w, kazda partia oleju 
przechodzi zaawansowany proces kontroli Triple Lab 
Tested'", kt6ry gwarantuje, ze nasze produkty nie zawierajq 
rozpuszczalnik6w, metali ciE;zkich czy innych potencjalnie 
szkodliwych substancji. 

® 
l<ANNAWAY. Pure Gold 

Full Spectrum Hemp Oil 


